
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/2/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

ওম্বর্ার্ডাগা কাউবিম্বে গভর্ নর হ াকম্বলর 17 বিবলয়র্ ডলাম্বরর স ায়োিূলক আিাসর্ 

বর্ি নাণকাজ সিাবির হ াষণা  

  

কোবিলাস  াইটম্বস রম্বয়ম্বে কোবিলাস টাউম্বর্র পবরিারগুম্বলার জর্ে 60টট সাশ্রয়়ী 

িূম্বলের এিং জ্বালাবর্-সাশ্রয়়ী িাবি  

  

বিবর্ম্বয়াগটট 'CNY রাইজজং' এর সম্পূরক, যা  ল সম্প্রদায়সিূ ম্বক পুর্রুজ্জ়ীবিে করার 

এিং অি নর়্ীবের বিকাম্বের জর্ে অঞ্চলটটর সাবি নক হকৌেল  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ ওনর্ার্ডাগা ক্াউথির ক্যাথিলাস টাউনর্ 17.2 থিথলয়র্ ডলানরর 

এক্টট সাশ্রয়ী আবাসর্ উন্নয়র্ প্রক্নের থর্ি নাণক্াজ সম্পন্ন  নয়নে বনল হ াষণা ক্নরনের্। 

র্তুর্ ক্িনেক্সটট পথরবার-বান্ধব সুন াগ-সুথবধাস  60টট সাশ্রয়ী িূনলযর এবং জ্বালাথর্-সাশ্রয়ী 

বাথি সরবরা  ক্রনে। ক্যাথিলাস  াইটসনক্ এক্টট  াউজজং অপরু্নথর্টট প্রক্ে থ নসনব 

িনর্ার্ীত ক্রা  নয়নে, ক্ারণ এটট এক্টট ভানলা দক্ষতাসম্পন্ন সু্কল থডথিনের সানি এক্টট 

ভানলা থরনসাস ন ুক্ত এলাক্ায় অবথিত।  

  

"আিার প্রশাসর্ ডাউর্টাউর্গুনলার পুর্রুজ্জীথবতক্রণ এবং সব থর্উ ইয়ক্নবাসীর জর্য 

সাশ্রয়ী আবাসনর্র সরবরা  বজৃি ক্রার বযাপানর অতযন্ত িনর্ান াগী রনয়নে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর 

হ াকল৷ "হেট জনুি ক্থিউথর্টটগুথলনত র্তুর্ সাশ্রয়ী িূনলযর আবাসর্ সরবরা  ক্রার িাধযনি 

থর্উ ইয়নক্নর পথরবারগুনলা বতনিানর্ ও ভথবষযনত সফল  ওয়ার জর্য প্রনয়াজর্ীয় 

 াথতয়ারগুথলর অযানক্সস পাওয়ার থবষয়টট আিরা থর্জিত ক্রনত পাথর৷ ক্যাথিলাস  াইটনসর 

িনতা সাশ্রয়ী িূনলযর আবাসর্ থর্ি নাণ জীবর্ িার্ উন্নত ক্রার জর্য এবং থর্উ ইয়ক্নবাসীনদর 

পরবতী প্রজনের জর্য আনরা সাশ্রয়ী িূনলযর এবং সুরথক্ষত ভথবষযত প্রদানর্র জর্য অপথর া ন।"  

  

ক্যাথিলাস  াইটস আবাসর্নক্ আনরা হবথশ সাশ্রয়ী, সিতাপূণ ন, ও থিথতশীল ক্রার জর্য গভর্ নর 

হ াক্নলর সুদরূপ্রসারী পথরক্ের্ার অংশ। 2022-23 সানলর হেট বানজনট গভর্ নর 25 থবথলয়র্ 

ডলানরর এক্টট র্তুর্ পাাঁর্-বের হিয়াদী সিথিত আবাসর্ পথরক্ের্া প্রণয়র্ ও সফলভানব 

গ্র ণ ক্নরনের্  া থর্উ ইয়ক্ন জনুি 100,000 সাশ্রয়ী বাথি ততথর বা সংরক্ষণ ক্রার িাধযনি 

আবাসনর্র সরবরা  বজৃি ক্রনব,  ার িনধয অস ায় জর্নগাষ্ঠীর জর্য স ায়তািূলক্ 

পথরনষবাসম্পন্ন 10,000 বাথি এবং আনরা 50,000 বাথিনত থবদুযতায়র্ সম্পন্ন ক্রা অন্তভুনক্ত 

রনয়নে।  



  

উন্নয়নর্র িনধয হিাট 60টট অযাপাটননিি এবং এক্টট পিৃক্ ক্থিউথর্টট ভবর্স  16টট দুই তলা 

আবাথসক্ ভবর্ রনয়নে। অযাপাটননিিগুনলা এলাক্ার িধযিার্ আনয়র 30 হিনক্ 80 শতাংশ 

আনয়র পথরবারগুনলার ক্রয়ক্ষিতার িনধয রনয়নে। হডনভলপার  নলা জক্রনোফার ক্থিউথর্টট, 

ইর্ক্৷  

  

ক্যাথিলাস  াইটস থর্উ ইয়ক্ন হেট এর্াজজন থরসার্ন অযান্ড হডনভলপনিি অিথরটটর (New York 

State Energy Research and Development Authority) হলা রাইজ থর্উ ক্র্িাক্শর্ (Low 

Rise New Construction) হপ্রাগ্রানির শতনসিূ  পূরনণর জর্য থডজাইর্ ক্রা  নয়নে এবং এটট 

LEED থসলভার সাটটনথফনক্শর্ অজনর্ ক্রনব বনল আশা ক্রা  নে। জ্বালাথর্ সাশ্রয়ী 

তবথশষ্ট্যগুনলার িনধয রনয়নে এর্াজজন োর অযাোনয়ন্স, LED লাইট, উচ্চ-দক্ষতাসম্পন্ন হেস 

ক্জন্ডশথর্ং ইকু্ইপনিি, জার্ালা, ইর্সুনলশর্ এবং এয়ার থসথলং।  

  

ক্যাথিলাস  াইটস ক্যাথিলাস থভনলজ হিনক্ এক্ িাইনলরও ক্ি দরূনে অবথিত হ খানর্ এক্টট 

িুথদ হদাক্ার্, ফানি নথস, বযাংক্, হরন্া াঁরা ও খুর্রা হদাক্ার্পাট রনয়নে। প্রক্নের অবিানর্ থর্জস্ব 

বাস েপ হশল্টার রনয়নে। প্রক্েটট ওনয়ে হজনর্থস হসন্ট্রাল সু্কল থডথিনের িনধয অবথিত।  

  

ক্যাথিলাস  াইটস-এ হেনটর অি নায়নর্র িনধয অন্তভুনক্ত রনয়নে থর্ম্ন-আনয়র আবাসনর্র জর্য 

হফডানরল প নানয়র  াউজজং টযাক্স হক্রথডট  া প্রায় 11.9 থিথলয়র্ ডলানরর ইকু্যইটট ততথর 

ক্নরনে এবং থর্উ ইয়ক্ন হেনটর হ ািস এন্ড ক্থিউথর্টট থরথর্উয়ানলর তরফ হিনক্ 3.6 থিথলয়র্ 

ডলানরর ভতুনথক্। NYSERDA 63,000 ডলার স ায়তা প্রদার্ ক্নরনে। ক্থিউথর্টট থপ্রজারনভশর্ 

ক্নপ নানরশর্ (Community Preservation Corporation) SONYMA-বীিাকৃ্ত 1.2 থিথলয়র্ ডলার 

িায়ী ঋণ প্রদার্ ক্নরনে।  

  

হ ািস এন্ড কবিউবর্টট বরবর্উয়াম্বলর কবিের্ার রুি অোর্ বভসর্াউকাস িম্বলর্, 

"ক্যাথিলাস  াইটস 60টট পথরবারনক্ ভানলা-দক্ষতাসম্পন্ন সু্কল এবং গণ পথরব র্, িুথদ হদাক্ার্ 

ও হরন্া াঁরায় স নজ অযানক্সসস  ক্থিউথর্টটনত সাশ্রয়ী িূনলয বসবানসর সুন াগ ক্নর থদনে। 

জ্বালাথর্-সাশ্রয়ী তবথশষ্ট্য এবং থবনর্াদনর্র িানর্র পাশাপাথশ, প্রক্েটট পথরবারগুনলার প্রবজৃি ও 

উন্নথতর জর্য স্বািযক্র ও আরািদায়ক্ পথরনবশ প্রদার্ ক্নর। জক্রনোফার ক্থিউথর্টটনক্ এই 

প্রক্েটট সম্ভব ক্রার জর্য এবং ওনর্ার্ডাগা ক্াউথিনত আবাসর্ সরবরা  সম্প্রসারণ ক্রনত 

আিানদর সা া য ক্রার জর্য অথভর্ন্দর্ জার্াই।"  

  

NYSERDA-এর হপ্রবসম্বডি ও CEO হডাবরর্ এি.  োবরস িম্বলর্, "ক্যাথিলাস  াইটস প্রক্ে 

সম্পন্ন  ওয়ার সানি সানি, ওনর্ার্ডাগা ক্াউথির বাথসন্দারা এখর্ থর্রাপদ, অতযন্ত জ্বালাথর্ 

সাশ্রয়ী ও স র্শীল সাশ্রয়ী িূনলযর আবাসনর্র আনরা হবথশ অযানক্সস পানব,  ানত রনয়নে 

অসংখয থফর্ার, শীতাতপ থর্য়ন্ত্রণ সরঞ্জাি হিনক্ শুরু ক্নর অতযাধুথর্ক্ সরঞ্জাি,  া এক্টট 

স্বািযক্র, আনরা আরািদায়ক্ জীবর্ াত্রার পথরনবশ প্রদার্ ক্নর। এই প্রক্ে এবং এর িনতা 

অর্যার্য প্রক্েগুনলা থর্জিত ক্রনব  ানত সক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসী এক্টট পথরেন্ন জ্বালাথর্ 

অি নর্ীথতনত রূপান্তর হিনক্ উপকৃ্ত  নত পানর এবং এটট 2030 সানলর িনধয হেট জনুি 



ক্থিউথর্টটগুথলনত 2 থিথলয়র্ ডলানরর জলবায়-ুবান্ধব বাথি অজননর্র জর্য গভর্ নর হ াক্নলর 

প্রথতশ্রুথতনক্ সিি নর্ ক্নর।"  

  

বসম্বর্টর চাক সু্কিার িম্বলর্, "ওনর্ার্ডাগা ক্াউথির প্রথতটট পথরবার এবং প্রনতযক্ প্রবীণ বযজক্ত 

থর্রাপদ, সাশ্রয়ী আবাসর্ পাওয়ার অথধক্ারী, এবং আথি গথব নত হ  থর্ম্ন-আনয়র আবাসনর্র 

জর্য হফডানরল প নানয়র  াউজজং টযাক্স হক্রথডট, হ টটর সম্প্রসারনণর জর্য আথি ক্ন ার লিাই 

র্াথলনয়থেলাি, 60টট র্তুর্, জ্বালাথর্-দক্ষতাসম্পন্ন ও সাশ্রয়ী বাথি ততথরর িাধযনি এই এলাক্ানক্ 

পুর্রুজ্জীথবত ক্রার জর্য প্রনয়াজর্ীয় ক্নয়ক্ থিথলয়র্ ডলানরর স ায়তা প্রদার্ ক্নরনে। এই 

অপথর া ন সাশ্রয়ী আবাসনর্র থবষয়টট এথগনয় হর্ওয়ার জর্য আথি গভর্ নর হ াক্লনক্ সাধুবাদ 

জার্াই, এবং হসন্ট্রাল থর্উ ইয়নক্নর জর্য এক্টট অথধক্তর উজ্জ্বল ভথবষযনতর থভথি িাপর্ 

ক্রনত প্রনয়াজর্ীয় হফডানরল স ায়তার প্রথতটট ডলার সংগ্রন র জর্য আথি লিাই র্াথলনয় 

 ানবা।"  

  

হেট বসম্বর্টর জর্ ডবিউ. িোবর্য়র্ িম্বলর্, "সাশ্রয়ী আবাসর্ শজক্তশালী পথরবার এবং এক্টট 

শজক্তশালী হসন্ট্রাল থর্উ ইয়ক্ন গনি হতালার িূল থভথি। 17 থিথলয়র্ ডলানরর ক্যাথিলাস  াইটস 

আবাসর্ প্রক্নের থর্ি নাণক্াজ সম্পন্ন  ওয়ার অি ন  নলা আিানদর ক্থিউথর্টটর র্াথ দা পূরনণর 

জর্য এখর্ 60টট র্তুর্ ইউথর্ট লভয রনয়নে,  ার সবগুনলাই জ্বালাথর্ দক্ষতা সম্পন্ন। হেটজনুি 

সাশ্রয়ী আবাসনর্র অপশর্ সম্প্রসারনণর জর্য তার অঙ্গীক্ারাবিতার জর্য এবং থর্উ ইয়নক্নর 

সিথিত আবাসর্ পথরক্ের্ায় স ায়তা ক্রনত হরক্ডন পথরিাণ থবথর্নয়াগ প্রদানর্ আইর্সভার 

সনঙ্গ ক্াজ ক্রার জর্য আথি গভর্ নর হ াক্লনক্ সাধুবাদ জার্াই।"  

  

অোম্বসেবল সদসে উইবলয়াি িোগর্াম্বরবল িম্বলর্, "ক্যাথিলাস  াইটস থভনলনজর 

হক্ন্দ্রিনলর ক্াোক্াথে সাশ্রয়ী, জ্বালাথর্ দক্ষতা সম্পন্ন আবাসনর্র অপশর্ প্রদার্ ক্রার িাধযনি 

আিানদর ক্থিউথর্টটর িার্ বজৃি ক্রনে। জক্রনোফার ক্থিউথর্টটজ এবং থর্উ ইয়ক্ন হেট 

সাশ্রয়ী, থর্রাপদ বসবানসর িার্ ততথর ক্রার পাশাপাথশ অি ননর্থতক্ প্রবজৃি ও ক্থিউথর্টট উন্নয়র্ 

বজৃির জর্য সিথিত প্রনর্ষ্ট্া র্াথলনয়  ানে।"  

  

কোবিলাস টাউম্বর্র সপুারভাইজার জর্ ফ্োম্বচবরক িম্বলর্, "ক্থিউথর্টটর জর্য 

সব নগুণসম্পন্ন তবথর্ত্রযপণূ ন আবাসনর্র বযবিা ক্রার হক্ষনত্র ক্যাথিলাস  াইটস এর সাশ্রয়ী ও 

জ্বালাথর্ দক্ষতাসম্পন্ন বাথিগুনলা অন্তভুনক্ত ক্রার সিথিত পথরক্ের্া থর্নয় ক্যাথিলাস টাউর্ 

গথব নত। অযাপাটননিি, ক্নন্ডাথিথর্য়াি, ও টাউর্ হ ানির পাশাপাথশ সাশ্রয়ী আবাসর্, প্রবীণনদর 

আবাসর্ ও এক্ক্-পথরবানরর জর্য আবাসনর্র ভারসািযপূণ ন সজিলর্  নলা টাউর্ হ  এটটর 

অথধবাসীনদর সবার র্াথ দা পূরণ ক্রনত সনর্ষ্ট্ হসই অঙ্গীক্ারাবিতার এক্টট প্রিাণ। 

তবথর্ত্রযপূণ ন আবাসর্, এক্টট অসাধারণ সু্কল থডথিনের অযানক্সস, এবং এক্ইসানি টাউনর্র 

সরবরা কৃ্ত বহু সুন াগ-সুথবধা, ক্যাথিলাসনক্ বসবাস, ক্াজ ও পথরবার গনি হতালার জর্য 

র্িৎক্ার এক্টট িার্ থ নসনব গণয ক্রার ক্ারণগুনলার িনধয িাত্র অে ক্নয়ক্টট।"  

  

কবিউবর্টট বপ্রজারম্বভের্ কম্বপ নাম্বরেম্বর্র ভাইস হপ্রবসম্বডি এিং িটনম্বগজ অবফ্সার 

হজইবি টুম্বজাম্বলা িম্বলর্, "আবাসনর্র জর্য অি নায়র্ক্ারী এক্টট অলাভজর্ক্ হক্াম্পাথর্ 

থ নসনব এই অঞ্চনলর ও ক্থিউথর্টটর আবাসর্ ও উন্নয়র্ সংক্রান্ত অর্র্য লক্ষযসিূ  পূরনণ 



স ায়তাক্ারী ক্যাথিলাস  াইটস প্রক্নের িনতা এক্টট প্রক্নে থবথর্নয়াগ ক্রনত হপনর CPC 

গথব নত। আিরা এির্ এক্টট প্রক্নের অংশ  নত হপনর গথব নত  া হলাক্জর্নক্ এক্সনঙ্গ থর্নয় 

আসার হক্ষনত্র অর্ু টক্ থ নসনব ক্াজ ক্রনব, এটটর ভািাটটয়ানদর থিথতশীলতা প্রদার্ ক্রনব, 

এবং ক্যাথিলাস ক্থিউথর্টটর জর্য সুলভতার এক্টট অথত গুরুেপূণ ন সংিার্ থ নসনব ভূথিক্া 

রাখনব। আথি জক্রনোফার ক্থিউথর্টটনক্ তানদর থভশর্ এবং এই প্রক্নের প্রথত 

অঙ্গীক্ারাবিতার জর্য, গভর্ নর হ াক্ল, HCR ক্থিশর্ার থভসর্াউক্াস, NYSERDA এবং 

আিানদর সব অংশীদার ও হেক্ন াল্ডারনক্ ধর্যবাদ জার্াই।"  

  

জিম্বোফ্ার কবিউবর্টট, ইর্ক.-এর হপ্রবসম্বডি ও CEO জাবের্ রাডবগক িম্বলর্, 

"ক্যাথিলাস  াইটনস 17 থিথলয়র্ ডলানরর র্তুর্ থর্ি নাণক্ানজর প্রক্েটট সম্পন্ন  ওয়ায় আিরা 

অতযন্ত উেথসত। ক্যাথিলাস টাউনর্ এই সাশ্রয়ী আবাসর্ উনদযাগ পথরবারগুনলানক্ 16টট 

হদাতলা টাউর্ াউনজ 60টট র্ান্দথর্ক্ ইউথর্ট প্রদার্ ক্রনে। থর্উ ইয়ক্ন হেনটর হ ািস এন্ড 

ক্থিউথর্টট থরথর্উয়াল, ক্থিউথর্টট থপ্রজারনভশর্ ক্নপ নানরশর্ এবং এই  াউজজং অপরু্নথর্টট 

প্রক্নে স ায়তাক্ারী সবার অংশীদাথরেনক্ আিরা বযাপক্ভানব সাধুবাদ জার্াই।"  

  

CNY রাইজজং-এর ত্বরাবিেকরণ  

  

আজনক্র হ াষণাটট "CNY রাইজজং" এর সম্পরূক্,  া শজক্তশালী অি ননর্থতক্ প্রবজৃি ও 

সম্প্রদানয়র থবক্ানশর জর্য অঞ্চনলর থব্াথরত রূপনরখা। অঞ্চথলক্ভানব ততথর পথরক্ের্াটট 

তবথিক্ বাজানরর সুন াগগুথলর সুথবধা হর্য়, থশনোনদযাগ প্রনর্ষ্ট্া শজক্তশালী ক্নর এবং এক্টট 

অন্তভুনজক্তিূলক্ অি নর্ীথত সটৃষ্ট্ ক্নর। এখর্, অঞ্চলটট আপনেট পুর্জনাগরণ উনদযানগর িাধযনি 

500 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলানরর রাষ্ট্রীয় থবথর্নয়ানগর সানি থফঙ্গার হলক্স ফরওয়াডননক্ েরাথিত 

ক্রনে। হেনটর এই 500 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলানরর থবথর্নয়াগ হবসরক্াথর খানতর বযবসায়ীনদর 

2.5 থবথলয়র্ িাথক্নর্ ডলানররও হবথশ থবথর্নয়াগ ক্রার জর্য উদ্দীপর্া হদনব - এবং অঞ্চনলর 

দাথখলকৃ্ত পথরক্ের্া অর্ু ায়ী আশা ক্রা  নে হ  5,900 এর হবথশ র্তুর্ ক্ি নসংিার্ সটৃষ্ট্  নব। 

আনরা তিয এখানর্ পানবর্৷  

  

###  
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